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z

34. veřejného zasedání

zastupitelstva Městyse Klenčípod Čerchovem

konaného rJne 27, května 2009

Zastupitelstvo městyse

A. schvaluje:

|.34 uzavření kupní smlouvy s UZSVM na odkoupení pozemkové parcely č.7I5l7 o výměře

46
m2 v k.ú. Klenčípod Cerchovem Za celkovou cenu 3.300,-Kč
2.34 uzavÍení smlouvy o výpůjčcekostela Sv. Martina od římskokatolické farnosti Klenčípod
Čerchovem za účelemzískání dotace na opIavu fasády
3.34 změny rozpočtu městyse dle návrhu finančníhovýboru k 31.5.2009
4.34 nákup sekačky Etesia, dle doporučení FV v ceně do 180'000,- Kč
5.34 přechodné umístěnípalivového dřeva Miroslava Hrušky, ě.p.278, na pozemku p. č. 425lI v
k.ú. KIenčípod Cercltovetn
6.34 příspěvek Diecézní charitě Plzeň ve výši 5.000,-Kč na podporu projektu Terénnísociální
služby DomaŽlice
7.34 zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kat. II pro rok 2010 zaťtnančníspoluúčasti
městyse ve výši minirnálně 20oÁ celkové částky
8.31 příspěvek ve výši 4.000,-Kč na úhradu nákladů za dětské atrakce na oslavu dětského dne
6.6.2009
9.34 odpočet nákladů z nájen'rného za výměnu akumulačníchkamen ve vinotéce ing. Vlkovi proti
předloženým dokladům
10.34 dodavatele vybavení pro elektronickou spisovnu v pořadí 1. JaFa (Domažlice);2. TIoS
(Domažlice); 3. Suchý (Kdyně)
|1.34 výjimku z počtu dětí dle vyhlášky 1412005 Sb.

B. ukládá

12.34 starostovi projednat s majitelem objektu U Psutků smluvní vztah ohledně terasy před
budovou
13.34 Mgr. Fišerovépřipravit návrh vyhlášky upravující ochranu nočníhoklidu
14,31starostovi vyzvat p. Královce k úhradě veškerých závazků vůčiměstysi
15.34 starostovi prověřit důslednédodrŽování zákazuvolného pobíhánípsů
16.34 starostovi zajistit zpracováni dodatků smluv k 1.8.2009 s ohledem na změnu zákonao DPH
|7.34 ředitelce školy dodat vyúčtovánípříspěvků kraje a městyse; rozbor a zdůvodněnívykázané
výše zisku ve výši 665.390,-Kč za I. čtvrtletí2009, zdůvodnění stavu zůstatku na běŽném
účtuv tozvaze k 1.1 .2009 a k 31 .3,2009 k rukám starostv

C. bere na vědomí:
18.34 zprávu starosty
19.34 stíŽnost paní Heidlerové, ě.p.42

20.31odvolání L. Němečka proti vyÍizeníjeho žádosti
2|.34 Žádosti pana Královce a p. Schambergera
22.34 zprávu výboru pro rozvoj městyse
23.34 zprávu finančníhovýboru
24.34 zprávu kontrolního výboru

Termín příštíhojednání zastupitelstva městysez 24. června 2009
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